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ЗВІТ 

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
за 2018 рік 

 
1. Мета провадження діяльності фінансової установи. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС» створене з метою 
обслуговування фізичних і юридичних осіб, незалежно від їх державної належності та форм 
власності, на ринку страхових послуг,  підвищення якості та збільшення обсягів надання страхових 
послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України, здійснення підприємницької 
діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту 
акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання 
акціонерами дивідендів.  
Товариство здійснює свою діяльність з урахуванням інтересів клієнтів Товариства та сприяє 
економічному розвитку та зміцненню страхової системи. 
 

2. Дотримання/недотримання      принципів      чи     кодексу корпоративного управління (з 
посиланням на джерело  розміщення  їх тексту), відхилення та причини такого відхилення 
протягом року. 
Товариство дотримується  принципів, зазначених в Кодексі корпоративного управління, а саме:  
рівне ставлення до акціонерів; дотримання прав та інтересів акціонерів, закріплених нормами та 
вимогами чинного законодавства; підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та 
аудиту Товариства; підзвітність Правління перед акціонерами; ефективна взаємодія із 
співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці; 
визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб; заохочення активної співпраці між 
Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його 
розвитку та створенні робочих місць;  дотримання етичних норм ділової поведінки; дотримання 
усіх норм діючого законодавства та локальних нормативних актів.  

3. Власники   істотної   участі   (в  тому  числі  осіб,  що здійснюють контроль за  фінансовою  
установою),  їх  відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
 

Найменування Станом на 
31.12.2016 

Станом на 
31.12.2017 

% % 
КОМПАНІЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 
(RISEMILE TRADING LIMITED) 

45,16 45,16 

ТОВ «АГАСІ» ЄДРПОУ 32232875 54,64 54,64 
Будь-яких змін у складі власників Товариства протягом року не відбувалось. 
 

4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміни за рік, у тому числі утворені нею 
комітети. 
Створення Наглядової ради в фінансовій установі Статутом Товариства  не передбачено. 

 
5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік. 

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною 
діяльністю компанії  
Правління Товариства складається з 3 (Трьох) осіб: Голови правління та двох членів правління.  
Голова Правління – Шрайбман Олександр Юхимович 
Члени Правління – Кирпичова Ольга Вікторівна,  Волошина Ольга Валеріївна 

            Будь-яких змін у складі виконавчого органу протягом року не відбувалось.  
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6. Факти  порушення  членами  наглядової  ради та виконавчого органу фінансової  установи  
внутрішніх  правил,  що  призвели  до заподіяння  шкоди  фінансовій  установі  або споживачам 
фінансових послуг. 
Порушень не встановлено. 

 
7. Заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи,  

в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу. 
 Заходи впливу протягом звітного періоду до Товариства не застосовувались. 
 

8. Розмір  винагороди  за  рік  членів  наглядової  ради  та виконавчого органу фінансової 
установи. 

Голова Правління Шрайбман Олександр Юхимович – 50,0 тис. грн., 
член правління Кирпичова Ольга Вікторівна – 48 тис. грн., 
член правління Волошина Ольга Валеріївна – 48 тис. грн.   

 
9. Значні   фактори   ризику,   що   впливали  на  діяльність фінансової установи протягом року. 

Зміна будь-якого фактору може приводити до зміни фінансового стану Товариства. На  фінансову 
стійкість впливають, головним чином, такі фактори:  
- статутний капітал, його обсяг і структура;  
- страхові резерви (достатні для майбутніх виплат);  
- система перестрахування;  
- ступінь залучення Товариства в інвестиційну діяльність;  
- якість страхового портфеля (величина, стійкість, структура);  
- склад і структура тарифної ставки 
- мобільність Товариства (здатність швидко й адекватно реагувати на виклики середовища);  
- структура самої організації;  
- склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат;  
- інфляція, час, тривалість звітного періоду;  
- стратегія компанії щодо обсягу нерозподіленого прибутку;  
- гарантійні фонди, участь у централізованих резервних фондах і добровільних фондах страхових 
гарантій;  
- маркетингова політика і менеджмент;  
- кон'юнктура ринку. 
Враховуючи, що діяльність здійснюється в Україні, можна зазначити, що на бізнес Товариства 
впливають економіка і фінансові потоки України. Як відомо, ринок України на даний час значно 
постраждав в результаті політичної нестабільності, зовнішньо-політичного конфлікту, окупації 
Криму та довготривалого проведення анти-терористичної операції на сході країни. Нестабільність 
банківської системи, непередбачуваність курсу долара США, який є основною валютою міжнародної 
торгівлі, міжнародної ліквідності і іноземних інвестицій, можуть привести до непередбачуваних 
наслідків фінансово-господарської  діяльності. 
Законодавча та податкова база в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, 
які до того ж схильні до частих змін.  

 
10. Наявність  у  фінансової  установи системи управління ризиками та її ключові характеристики. 

З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них 
Товариством запроваджено систему управління ризиками, що включає стратегію управління 
ризиками, розроблену відповідно до норм чинного законодавства України.     
При здійсненні управління ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифікацією: 
Ризик Характеристика 

Андеррайтинговий 
ризик 

- ризик недостатності премій і резервів; 
- катастрофічний ризик; 
- ризик страхування здоров’я; 
- андеррайтинговий операційний ризик 

Ринковий ризик 

- ризик інвестицій в акції; 
- ризик процентної ставки; 
- валютний ризик; 
- ризик спреду; 
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- майновий ризик; 
- ризик ринкової концентрації; 
- ризик ліквідності 
- ринковий операційний ризик 

Ризик дефолту 
контрагента 

- ризик неспроможності контрагента виконати взяті на себе 
будь-які договірні зобов’язання 

Операційний ризик 
- ризик фінансових втрат Товариства, що виникає через недоліки 

управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, 
безперервності роботи, надійності технологій  

 
11. Результати    функціонування    протягом   року   системи внутрішнього  аудиту  (контролю),  а  

також  дані,   зазначені   в примітках  до  фінансової  звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 
 У процесі перевірки системи внутрішнього аудиту встановлювалось: 
- реальність та достовірність господарських операцій; 
- повнота відображення у бухгалтерських документах господарських операцій, що мали місце 

обліку на момент перевірки; 
- правильність визначення вартісної оцінки основних та оборотних засобів та їх класифікації; 
- дотримання періодичності проведення господарських операцій; 
- правильність підрахунку підсумків за зведеними документами та перенесення їх у облікові 

реєстри; 
-  достатності та ефективності систем управління Товариства; 
-  відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства України; 
-  відповідності здійснюваної діяльності вимогам внутрішніх документів Товариства; 
-  ефективність процесів делегування повноважень між структурними підрозділами Товариства  

та розподілу обов'язків між ними; 
-  ефективності використання наявних у Товариства ресурсів; 
- ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних систем і 

технологій; 
- проведення внутрішнього аудиту (контролю) відповідно до вимог законодавства, інших 

нормативно-правових актів, цього положення та інших внутрішніх документів Товариства; 
- забезпечення конфіденційності інформації, отриманої у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків; 
- проведення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту 

(контролю) Товариства. 

12. Факти відчуження  протягом  року  активів  в  обсязі,  що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір. 
Відсутні. 
 

13. Результати  оцінки  активів  у  разі  їх  купівлі-продажу протягом року  в  обсязі,  що  перевищує  
встановлений  у  статуті фінансової установи розмір. 
Операції відсутні. 
 

14. Операції  з  пов'язаними  особами,  в  тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи 
чи іншого об'єднання, проведені протягом року.  

 До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: підприємства, які прямо 
або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним 
контролем разом з Товариством; асоційовані компанії; члени провідного управлінського персоналу 
Товариства. 

Реалізація послуг – укладені договори страхування з пов’язаними особами на загальну суму 21 720 
тис. грн. 

Трудові відносини між Товариством та головою та членами Правління – здійснено виплат на 
загальну суму 146 тис. грн. 

 
15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг, щодо аудиторського висновку. 
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Aydumopcurcuii aucuoaott cxna.daenlbcn Lte nidcmursi BLt.\4oe ma no:to)t(:etru 3ctrcou1t Yxpaiuu <flpo
aydumopcurcy dinnuuicma>, MitrcuapodLrux cmaLtdaytntic K()Lunpo.Tto ntiuL'nti, ctyoLttn\). oztnc).y, irtt,r.tg?9

HadaHHn 7ne7HeHocnri ma cltnypuix noc.rryz Miacuapgc)uoi Qtec)epcttlii'6.1tx211nnepic, npuiprsrptLtx (j trtioctli
Hatliouanuuux cntaudapmia aydumlt piweuun.r,r A),dumopct rco|natann Vrcpalutt "Mp t22 aid 18.01.2003 p.

16. IuQopmaqis utoAo :oeuiurHroro ayArrropa Har,.rqaoBoi paau tpiHauconoi ycr-aHoBr.r, rpu3HaqeHoro
rfpoTflroM poKy: He npu3Hatlagcfl.

17. {ianuuicru :onuiruH[,oro ayAuropa, 3oKpeMa:
- saeanuuuu cma)rc aydumopcurcoi) dinryuuoctrti | | poxirs,.
- xinuxicmu porcic, nponn?oM nKux Hada€ u1'dutrtopc'uxi rtoc.ay:Lr Torsapucnclt 2 poxtr,'
- nepenirc iuru.ux aydumopcurcux noc,xyz, LLlo uadaa(uucn Tocaptruttcy npon1fl?.otvt poKy; He.r4a€,'

- 7unadKu nuHuKHeHHn rcour[tircnty iumepecie nta/a6o cyJvhtlettHtt 6uKoHaLttttr (t1'ut;t1itr etr;,tttpiturraozo
ayduntopa: HeM0c:
- pomatlin ayduntopie y cpiuaucoaiil ycrrtauoci npontn?o.i,t ocntauuix n'nntu porcic;
1) TOB (@IH-AYIUT, rcod efiPilOl/ 38354037 - aydttntopct,rca nepeaiprca sa 2012 pirc.
2) ToB 4HIITP)BCbRA AvIuroPCbKA rPyIrA>, rcod €XPilov 336t2773 - ctydttnopct tto nepecipxu
za 2013-2015 poxu.
3) TOB (AVtrIT-BItr nta Ro>>, eIPilOl/ 23283905- uydtl'rr,,,,rro,tct nepecipt<cr jo I-i K6ctpn(rr 2016 pox.v.
4) TOB (@IH-AytrAT, xod eIPnOJ/ 38351037 - u)tdLtnrcpcarca nepecipra sa 2016 -20l7poxt.t.

- cmnaHeHHtt do aydumopic AydutttopcbKoto rtcltnruorc Vrtptritrtr npunttr.-o.v poK), He 3ucttloco1v1ctitLtcb,
- Qarcmia nodauun uedocmoaipuoi sainmocni rpiuaucocoi'ycntauorsu, ttlo nidntaepi)ttcetn aydttntoltct,xu.vr
BucHo6Ko.n4, opeaHa-n4u, nxi zdiiicutorcntu deplcallte pezy.uocaHtrtt ptnrcirs tpiuaucocux tloc11)? He 6u16"7euo.

18. 3axucr Qiuauconoro ycraHoBorc trpaB cflo]Krrsa.rie {riuauconrrx [oc,.ryr,3onpelra:
- Toaapucntaou pospo6neuo ivexauis.tr posztndy cKape,..
- npienurqe, iNa'q .ra no 6arsKoei npaqiaHnxa Toeapncraa. ynoBHoBa)r(eHofo po3rnrrarr4 cKaprg:

Pydnrc Ieop Bircntopoauu,'
- craH po3rntAy $iHaHcoeoro ycraHoBoro nporrroM pot(y cKapr- crocoBHo HaraHHr (tiuaHcoar.rx nocnyr
(xapaxrep, rciluxicrs cKapr, uro r-raAifiurz, ra xi,ruricrb 3aAoBoJreunx cxapr):
a) 20.11.2018 porcy Tocapucmlow uadauo eidnolidb Np|7l0 uo Buttozy Hatp<ou(titnoc1tyz Ne11172/13-8
eid 05.11.2018 uqodo uadaunn iurlop.r,ra4ii nta dot<y,verrmirs 3ct cKapzoro rftisu,utoi'ocoSlt scr fiozorsctpo.tt
do1poai'tauozo cnlpaxysauun aid HeLqacHux lunadKil, ctnpaxylotrHn sdopoc'n ua csunadorc xaopo6tt mn
c nxpaxyr aHHn .u.edu uu w 6un1p aru.

- HaqeHicru no:oeie Ao cyAy crocoBHo HanaHH, (tiuaucornx nocnyr (iiuaHcoeoro yc.r.aHoBoro r.a pe3vj.lb.rarrl
[x poer,rr4y:
a) Ilosoaua 3at16a no cnpaci N9901/3920/18 IIAT <Hayrcoeo-cupo6uuue o5'er)ucrrun <(losur)onte:tt,tt dct
]7PATkCK<A./Ib'IHCD,npoGu3ttctHtl'tdiitnpomltn;lct6t1t'Ll/lLll11uCt1,t't?LreItLl'72pOLL0(JLIxti0LLt.t11I(J
posuipi BB 739,20 7pH. 3a. ,[ozorsopo.tt dolporsittauo?o cntpaxylctturst cidnocic)a,,tauocmi nepe1 ntpenri.t,ru
oco6attu. Piueuunu focnodapcarcozo cydy fluinponentpotscr>ttoi o6-ttacmi cid 12.11.2018 p. y cipoci "Nb
904/3920/l B gadoaoteuo nogocui BLr.t4o?Lr IIosucta,ro .- nAT < Ha)trcoco-aupo6r,uui o6'idrun,st
<Cosudantenu> ulodo cmn?HeHtut :t IIPAT (C:K (AIb.flH(')) cy-\4Lt y pos,vtipi B7 739,20 zpu.
26. 12.2018 poxy Vxcsa'ron Qeumpe-rtbHozo ane-ruttliuuozo zocnodapcbKo?o cltd1t 6i)yOyrttct crle.t;ttliirue
npoaadtrceuun y cnpaai Ns 904/3920/lB n?a npu3rtaLreuo do pot::tsrd1, one-,tsuliitr.r.lt cKap4) rru 07.02.2019
poKy.

19. KopnoparuBHe ynpanliuun y Qiuauconiir ycraHoei, uo4auua ,rKoi nepet6aqeHo 3aKoHaMr{ 3 unraub
pery,'IrcBaHHq oKpeMux pnHxin Qiuaucoenx noc!'tyr- ra/a6o npui.rlrnrullrr :riAso 3 TaKlrvul 3aKoHilptr.l
HopMarr{BHo-rrpaBoBlrMu aKTa]vrrr oprauin, rrrci :aiilcurorcrb AepixatsHe peryJ.rroBaHHq plllrnie
QiuaHconux flocJryr.
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